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СТАЛ НО НЕ КИ РО ЂЕН ДАН
Кад је уо чи свог де ве тог ро ђен да на ви де ла по ро ди цу на оку пу по ми сли ла је да је 

сва ко из свог гра да до шао у Ту ку ман због ње не про сла ве. Го ди на ма је она у Ар ген ти-
ни би ла је ди ни ца, а и нај ста ри ја уну ка, ба рем док је би ла та мо. То га је тек на кнад но 
по ста ла све сна, одав де, из Евро пе. Али та да је озбиљ но го во ри ла да има бар де се так 
ку ћа. И би ла је то исти на.

Ма шта ла је, до ду ше, о соп стве ној ку ћи ци на др ве ту, пре оних еу ка лип ту са с дру ге 
стра не ба ште ро ди тељ ске ку ће у Ту ку ма ну, та мо где на се ве ру Ар ген ти не Ан ди ни су 
већ и ви си ном ого ље ни не го су, на про тив, ра су та ха љи на Па ча ма ме, Мај ке Зе мље, а 
ха љи на сва од бо ја и ми ри са буј не суп троп ске при ро де, у рас ко шном про тив реч ју са 
ге о гра фи јом и ње ном не у мит ном ло ги ком већ раз ре ђе ног ва зду ха. Ту је ку ћи цу та ко 
сна жно у ми сли ма већ би ла ме ђу кро шња ма по мо ран џе са гра ди ла да је у ли ме ну ку-
ти ју од не ка квих кек си ћа, с вре ме ном пре тво ре них у не по врат не ма дле не – а што је 
као скри ве но бла го про пи сно би ла за ко па на при дну ста бла ис пред др во ре да по ми-
ња них еу ка лип ту са – она по вре ме но до да ва ла још не ко де ди но злат но пен ка ло, јер 
је сва ки члан ње ног клу ба мо рао да при ла же увер љи ву чла на ри ну за др ве ну ку ћи цу 
ме ђу кро шња ма. Та ко је Ар ман до при ла гао окру гле кар тон ске сли чи це фуд ба ле ра, а 
Пин чи та ме тал не по клоп це га зи ра них и не га зи ра них со ко ва. Она у свој клуб ни је при-
ма ла де вој чи це јер се оне са мо пре не ма жу док упо ре ђу ју чи ја лут ка има ду же тре па-
ви це и ко ја ја че сте ње ма-ма уме сто да се већ јед ном пе њу на гра не ла па ча, жа ка ран-
де и ба на ни ног др ве та, ма да ни она то ни је увек ра ди ла, на про сто за то што ни је сва ко 
др во за пе ња ње, ни ти је све пра во др во. Ба на ни но др во је у ба шти ра сло за јед но с 
јед ном пал мом, та да огром ном, а би ло је и лан та не и оног цве та ко ји и ни је цвет, не го 
је са мо по цр ве не ли лист фе де рал не зве зде на ко ји до ла зе ко ли бри ји у сва ко ја ким 
пре ла ма њи ма. Али ба на ни но др во за и ста ни је др во, ни ти је по год но за би ло ка кво 
пен тра ње.

Све јед но, она је ма шта ла, па и о то ме да јед ном са Пин чи том оде на то гра ди ли ште 
где Ар ман до жи ви са го ми лом се ста ра и бра ће, без ијед них вра та или про зо ра, али 
где је дан брат има чак и гипс на ру ци. По што она ни је има ла гипс, го во ри ла је, ме ђу-
тим, да уме да ле ти, са мо кад је ни ко не гле да. Та да је, на и ме, успе ва ла да се из диг не 
из над тла са мо ако је ствар но ни ко не гле да. А јед ном ће од Лу ји са Ора си ја Ири он да 
зва ног Пин чи те узе ти на чи та ње и оне стри по ве на ко је је де да по оцу ни је ина че 
прет пла тио. Би ла је, да кле, скло на ма шта њу, али је с Пин чи том – чи ји је отац тр го вао 
че ли ком – ипак тач но раз ра ди ла по сао око из најм љи ва ња по лов них стри по ва на мо-
сти ћу из над обли жњег јар ка: или па ре или те гла пу но гла ва ца.

Да су Ба ски ји ци, у ко је су Ири он до ви спа да ли, ина че по зна ти по гво жђу и те шкој 
ин ду стри ји уоп ште са зна ла је знат но ка сни је, опет из Евро пе.
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На кнад но је одав де схва ти ла и да су упр кос том раз ра ђе ном пре не ма га њу де вој-
чи це ипак про му ћур ни је.

Схва ти ла је, исто та ко одав де, да би та мо где је не ка да у те гла ма раз вр ста ва ла пу-
но глав це по ве ли чи ни ре па у не ста ја њу, мо жда и са ма не ста ла, и пре не го што се 
ов де пре тво ри у још јед ну жа бу. Оста ју ћи ипак жи ва и на кон свих „Ми ло срд них ан ђе-
ла“ над Бе о гра дом, а зна ју ћи већ да јој је то ком не ких ар ген тин ских олов них го ди на 
уби јен Ма ри ја но Пу ха дас, на кнад но је оти шла у Ту ку ман. Оти шла је и у ар ген тиснку 
Кор до бу – у Но ву Кор до бу, Córdoba la Nu e va – где јој је Ма ри ја но био деч ко то ком оне 
три го ди не ко је је про ве ла код оче вих ро ди те ља, ма шта ју ћи стал но о мај ци. Ма ри ја но 
на рав но ни је знао, ни ка ко ни је знао да јој је та да био деч ко, иа ко је осим о мај ци, она 
та да ма шта ла и о том деч ки ћу ко ји у гне здо вра ћа пти ће ис па ле из ње га. Кад је она 
де вет го ди на на кон од ла ска из Ар ген ти не та мо оти шла на брач но пу то ва ње са сво јим 
пла во о ким му жем, де вет го ди на ста ри јим од ње, Ма ри ја но је јед не сре де свра тио код 
ње не ба ке и де де по оцу, ко ји су ро ђе ни у Бар се ло ни исто као и ба ба и де да по мај ци, 
али и као Ма ри ја но ви ро ди те љи. Ма ри ја но ви ро ди те љи су би ли вр хун ски хи рур зи у 
свом род ном гра ду, али за вре ме Шпан ског гра ђан ског ра та њи ма се до слов це сму-
чи ла оно ли ка крв, па су у ар ген тин ској Кор до би по ста ви ли фар му лег хорн ко ко шки 
јер су оне нај бо ље но си ље. Ја је је у мно гим ре ли ги ја ма зна мен об но ве жи во та. Иа ко 
је у Ту ку ма ну са све га се дам го ди на већ би ла на пи са ла књи гу о Ада му и Еви, у Кор до-
би је по сле то га јед но став но во ле ла да са Ма ри ја ном из вла чи још то пло ја је ис под 
ко ко шки, ко јих је би ло сву да, да би с вре ме ном ин ку ба то ри за по се ли и Пу ха до до ву 
Ве ли ку ку ћу, све са ку јом Лај ком и ве тре ња чом по ред ба зе на, а у ту ку ћу је до ве ден и 
Ја па нац ко ји је на кон три да на већ знао да од ре ди пол пи ле та: да ли бу ду ћа но си ља или 
пак су пи ца. У Ве ли кој ку ћи, та мо, и ми смо нај ви ше во ле ли би ло ка кав хлеб пре ма зан 
би ло чи ме. Мо жда пу те ром, а пре ко ње га ше ћер. Ов де је то би ло не што дру га чи је: маст, 
па од о зго але ва па при ка...

Те сре де, по сле де вет го ди на, Ма ри ја но је свра тио да се с њом и ње ним му жем до-
го во ри о то ме да у су бо ту оду за јед но у ди ско те ку „Ке опс“. У су бо ту се у до го во ре но 
вре ме Ма ри ја но ни је по ја вио. Ни је се ни у не де љу ја вио. А ни је се ја вио ни до кра ја 
ње ног та да шњег бо рав ка у Ар ген ти ни. Муж ју је за дир ки вао да јој се не су ђе ни муж, 
од но сно деч ко ко ји то га ни је био ни све стан, на про сто пре до ми слио кад је чуо ка ко она 
по лет но го во ри о са мо у прав ном си сте му, иа ко је она са мо од го ва ра ла на Ма ри ја но ва 
пи та ња. На ста вио је муж да је за дир ку је и кад је пр ви у ов да шњим но ви на ма про чи тао 
вест о Ма ри ја но вом са мо у би ству с мет ком у по тиљ ку у па та гон ском за тво ру у Тре ле уу. 
Док је те ве че ри до вр ша ва ла па ко ва ње за од ла зак на ов да шње и још не ко вре ме за јед-
нич ко мо ре – тј. у по ро дич ну ку ћу на цр но гор ском при мор ју – муж јој је још с вра та 
ре као да се и он осе ћа као на ци о нал на удо ви ца. О Ма ри ја ну Пу ха да су, а по из вор ном 
ка та лон ском из го во ру Пу жа да су, То мас Елој Мар ти нес, ау тор Тан га за Бу е нос Ај рес и 
Еви те, по сле је на пи сао још је дан ро ман фак то граф ске фик ци је, Стра да ње по Тре ле уу. 
Тај ро ман ни је још пре ве ден.

Тек кад је она одав де на кнад но оти шла још јед ном та мо да оби ђе сво је ту ку ман ске 
ко ли бри је и оста ле ми ри се ме ла се, са да већ и ствар но об у до ве ла, ис по ста ви ло се да 
ни Пин чи те ви ше не ма. Ар ман до ва згра да је у ме ђу вре ме ну ко нач но за вр ше на, али 
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Ар ман до ви ше не жи ви на гра ди ли шту. Пин чи та ви ше не жи ви уоп ште. Он се убио у 
по дру му сво је ту ку ман ске ку ће кла сич не от ме но сти по што се ина че за вла чио у ње га 
јер је мо рао све гла сни је да пу шта му зи ку, а ипак ни је хтео да уз не ми ри уку ћа не. Та ко јој 
је ре кла не зна на су сет ка ко ја је упи та, док је она као ло пов гле да ла сво ју не ка да шњу ку ћу 
рав ног кро ва у об ли ку кри ла леп ти ра: Тра жи те ли не ко га, мо гу ли вам мо жда по мо ћи?

Ре ци мо да јој је и те ка ко по мо гла, већ и ти ме што јој се љу ба зно на шла, ма да је она 
за и ста мо гла да бу де, у нај ма њу ру ку, ло пов или про вал ник, ако не и ка кав пре жи ве ли 
при пад ник ге рил ског по кре та Мон то не ра. По мо гла јој је, и не хо ти це, да схва ти да су 
јој мр тви сви дру го ви из де тињ ства, бе зо бал ног као што оно мо же је ди но и да бу де, па 
чак и док па ти мо због ка кве ма ле бу бу љи це или го ле ме не прав де, као кад јој је Пин-
чи та оне но ћи ре као: До бро, из гле да да ћеш ве че рас пре спа ва ти код ме не, јер ти је ке ва 
су ма ну том бр зи ном џи пом од ве зла ћа ле та ваљ да у бол ни цу, оно кад ти је да нас ре кла 
да не мо раш на си је сту, а ти би ла сва срећ на, знам, не ћеш мо ра ти ро ди те ље да сла жеш 
док за вре ме те си је сте у ства ри ис под ја сту ка и да ље чи таш стри по ве. Али ти ове 
нај но ви је не дам, још их ни сам ни сам про чи тао.

Не што јој је и пре те но ћи код Пин чи те ипак би ло по ма ло нео бич но. Још је би ла 
ствар но сва срећ на што не мо ра на си је сту, не го ће од мах мо ћи код Пин чи те да по зо ве 
и Ар ман да, чи је пре зи ме ни је ни кад са зна ла, кад је дан по ли ца јац у се дам и два де сет 
уве че до ђе до ње да је пи та да ли је Фран си ско де Асис Мон рос био њен отац. Био, зна-
чи, и то до не што пре по ла осам.

Кад је уо чи свог де ве тог ро ђен да на ви де ла по ро ди цу на оку пу, по ми сли ла је да је 
сва ко из свог усво је ног гра да до шао у Ту ку ман због ње не про сла ве.

Мај ка ју је та да од ве ла у стра ну, на ка уч тих ко ле га хо ланд ског пре зи ме на код ко јих 
су се тог ју тра сви оку пи ли и, ста вља ју ћи ње ну гла ву на сво је кри ло, ре кла јој, док ју 
је по гла ви не ка ко ра стро је но гла ди ла: Не, ми ла. Ни су за то до шли ова мо. Не го је твој 
отац си ноћ умро.

Она је та да са мо упи та ла: А зар је то до во љан раз лог да ја да нас из о ста нем из шко ле?
Шко лу ина че ни је пре ви ше во ле ла. Уче ни ци ко ји се ис ти чу зна њем, до дат ном ра до-

зна ло шћу или/и ро до сло вом сва ког ју тра тре ба да ди жу за ста ву у школ ском дво ри шту. 
А она је сва ког пу та хте ла да про пад не у зе мљу од тре ме, бру ке и сра мо те. Ти си тог 
да на про гла ше на нај бо љом уче ни цом и тре ба да ди жеш за ста ву, la ban de ra. Јер, ти си 
la aban de ra da, а пој ма не маш о гра ди ву: те бе са мо за ни ма све мир, још јед на во жња 
би ци клом и по ста нак Ада ма, а на ро чи то Еве. И то због тог јед ног ре бра, чи ји је уку пан 
број код му шка ра ца не ка ко опет па ран, а из ма те ма ти ке си, ап стракт но, и да ље нај бо ља. 
Ма да си из ли ков ног би ла још бо ља...

С мај ком се из но ва са ста ла три го ди не ка сни је, кад је мај ка као ми кро би о лог или, 
од ре ђе ни је, фи то па то лог, тј. ми ко лог, за кљу чи ла ваљ да да ће и ова ко и она ко оста ти 
ов де, где је ина че по зва на због не у хва тљи вих гљи вич них бо ле сти сун цо кре та. Код сун-
цо кре та обо ље ња мо гу за пра во да тра ју и по де се ти ну го ди на, а да се за вре ме та ко 
ду гих ци клу са не мо же тач но утвр ди ти ко ји је узрок, јер хо ће и не ки дру ги ми кро ор-
га ни зми да се по на ша ју као ни же гљи ве, па чак и као ви ру си или/и бак те ри је, на још 
ни жим ле стви ца ма пре суд ног ра чва ња жи вог све та. Ка ко би ло, она је схва ти ла да јој 
је мај ка зва нич но по зва на ова мо као вр хун ски струч њак ко ји је по сле чак отво рио и 
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по себ ну ка те дру на Би о ло шком фа кул те ту Бе о град ског уни вер зи те та. Већ је она би ла 
ов де кад јој је мај ка док то ри ра ла и на Сор бо ни.

Схва ти ла је још пре то га да ће се на по кон са ста ти с мај ком.
Са ста ла се с мај ком, да кле, три го ди не ка сни је.
Три да на, опет пред свој не ки ро ђен дан. Тач ни је, два на е сти. С мај ком се са ста ла 

на кон три го ди не не ви ђа ња: опет та игра бро је ва.
На по кон се са ста ла с мај ком док је она за и ста му ку му чи ла са бу бу љи ца ма, али и 

с не ка квим гру ди ма што су јој не на да но из ра сле. Ни је зна ла шта ће с њи ма кад ио на ко 
штр чи у дру штву јер је ви со ка, а до шко ле је до во ди ба ка ко ја јој го во ри: Бу деш ли се 
и да ље гр би ла, гла ва ће ти иза ћи из ме ђу но гу. Пр ву мен стру а ци ју је до би ла у во зу ко јим 
је упра во с том ба ком пу то ва ла из Кор до бе за Бу е нос Ај рес. Сад кад раз ми шља мо о 
том во зу, схва та мо да је то онај Ори јент екс прес Ага те Кри сти: сав тај плиш у ку пеу; ти 
ис прав ни уми ва о ни ци од бли ста вог ме син га у ку шет-ко ли ма; то ре дов но уз бу ђе ње 
ко је као та кво и не до жи вља ваш јер га под ра зу ме ваш, и онај уза стоп ни звук трач ни ца 
ко ји те и са да у ми сли ма од во ди под пун ме сец што кроз про зор про ми че док и да ље 
чу јеш пи сак ло ко мо ти ве.

Ба ки у том во зу ни по што ни је хте ла да обе ло да ни мен стру а ци ју ко ју је пр ви пут 
до би ла то ком но ћи, кад се она у за јед нич ким спа ва ћим ко ли ма не ка ко об ло жи ла још 
не ким пи џа ма ма. Мај ку је нај зад угле да ла на рим ском ае ро дро му. По сле три го ди не 
оно ли ких во зо ва, а три да на пред свој два на е сти ро ђен дан.

Кад је так си сти или те ле ви зиј ске во ди тељ ке пи та ју: От куд то, от куд ту, ов де?, она 
има спре ман од го вор: До два на е сте го ди не се не пла ћа пу на ави он ска кар та. О, ка ко сте 
ду хо ви ти, ка жу јој во ди тељ ке раз дра га но, прем да су так си сти ис пр ва мо гли да се кла-
де да је из Сло ве ни је. До ско ра, за ви сно од ду жи не во жње, оза ри ла би их и по тврд ним 
од го во ром: Да, из Ра до вљи це сам, ка ко сте по го ди ли? Ох, па ми вам сва шта зна мо, го спо-
ђо, зна те, ми док че ка мо стран ку ре ша ва мо укр ште не ре чи, а и љу де од мах пре по зна је мо. 
Во ди тељ ке је пре или по сле сни ма ња зва нич ног при ло га о не ком ње ном но вом пре воду 
или, до ду ше ре ђе, ако ика да, о не кој вла сти тој књи зи (као на при мер Град над Гра до-
ви ма, зи да не пи са њем то ком се дам де сет се дам да на јед не бес крај не но ћи у про ле ће 
1999, а на се вер ној по лу лоп ти) још пи та ју: А ка ко вам се до па да Бе о град? Он да пре ла зе 
на пи та ње ко је њих са ме нај ви ше за ни ма: Зар ни сте раз ми шља ли да оде те одав де?

Го ди на ма ка сни је, све ште ник на мај чи ној са хра ни не спо ме ну од ла зак, већ пре ла-
зак. Њен муж још ра ни је бе ше пре шао, а од се бе ко ји је био ис пред дру гих већ је по-
ма ло од ла зио још за жи во та. Он је исто био наш чо век, као и њен дру ги та та, ње на 
пра ва ма ма: тај та та јој је по ка зао да ли ра ван се че ко су или ко са пак ра ван кад јој је 
по ма гао на црт ну ге о ме три ју док она још ни је че сти то ни па де же зна ла. Тај та та и њен 
муж су чак из истог ме ста. Из ста ре срп ске пре сто ни це под но Баг да ле, бр да љу ба ви. 
До дат но се так си сти збу њу ју кад им по сле све га она зна лач ки ка же да је Ча ра пан ка. 
Он да раз го вор пре ла зи на те нис.

Не ко ве че, као и свих ових го ди на ота да, она је по зва ла за јед нич ке при ја те ље да 
обе ле же му же вљев ро ђен дан.

Док је че ка ла го сте а ве че ра већ би ла спрем на, се ла је за ра чу нар не би ли не што 
о сла вље ни ку и ова ко про на шла. Он јој се ина че ре дов но ја вља пред сва ко бу ђе ње, 
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чак и кад она на је дви те ја де ко нач но се бе на те ра на спа ва ње, и кад као и увек схва та 
да је за пра во са мо са ња ла: сва ки пут јој тре ба вре ме на да се од љу ти што их је та ко све 
пре ва рио, та ми по ве ро ва ли да си мр тав. Сло ми ћу ти бут ну кост – ка же он да му жу 
– и не ћу ти да ти да пу зиш, што би ре кла Лу ба, јед на њи хо ва трај на зве зда не ка да шњег 
пан че вач ког са зве жђа.

Пан че во: емо тив но од мо ри ште док се по жи во ту пе њеш и не слу те ћи на пор, те још 
увек ску пљаш и го ми лаш при ја те ље. Ни ка кво пе ња ње ти за пра во та да не тре ба. Нај бо љи 
при ја те љи ти, ме ђу тим, с вре ме ном по ста ју се ћа ње на пре ки дач сте пе ни шног све тла.

При ја те љи: они ко ји нас не где у се би и да ље све тло но сно чу ва ју кад се и са ми про-
ме ни мо.

Гу гла ју ћи та ко о му жу – ко ји ју је на би тан на чин и ство рио, и ко ји ју је до дат но обли-
ко вао још од јед ног ле то ва ња са зе мун ским фе ри јал ци ма у Пу ли, кад је њој би ло пет на-
ест го ди на и је дан фр таљ, а тек што је би ла за вр ши ла осмо лет ку (јер кад-је-ов де-ле то-
-та мо-је -зи ма, па је по до ла ску у Бе о град мо ра ла по но во да се упи ше у ше сти раз ред 
ко ји је та мо пре ки ну ла, да, да, раз у мем, та да је играо слав ни Ди Сте фа но, сва ка вам 
част, ма да вам је Дел По тро не што стал но по вре ђен) – она на и ђе на је дан је ди ни пода-
так о ње му, о свом му жу за чи та вог жи во та, и то у скло пу не ке од ред ни це о се би.

За и ста ће мо ра ти да му јед ном за сваг да сло ми бут ну кост.
Итд.
Ка ко го сти увек за бри ну то пак пи та ју ни смо ваљ да пр ви, те сви на сто је да ре да 

ра ди још ма ло ока сне, то је она опу ште но на ста ви ла да пре тра жу је по сво јим по којни-
ци ма. Или, тач ни је, све ти о ни ци ма. Да не ка же мо сен ка ма сред ви со ког сун ца.

Би ло ка ко би ло, уку ца ла је оче во име; уку ца ла је При род њач ки му зеј Смит со ни јан 
у Ва шинг то ну; уку ца ла је збир ку твр до кри ла ца под на зи вом Mon ro si a na, и опет јој се 
са мо је дан по да так по ја вио.

Је дан, али до бо ла би тан.
По ја вио јој се по да так да је пре ра но пре ми ну ли ен то мо лог Fran ci sco de Asís Monrós 

(Bar ce lo na, 1922 – Tucumán, 1958) от крио пот пу но пре врат нич ку бу бу. От крио ју је, из-
ме ђу све га оста лог што је от крио, ме ђу нај си ћу шни јим а нај број ни јим ство ре њи ма на 
зе маљ ској ку гли, а њих је про на ла зио и по пу сти ња ма и пра шу ма ма што би их још у 
три по те за цр те жи ма и ту шем бе ле жио док је и да ље во дио ср дач не раз го во ре са со бом, 
ка ко је и за пи сао на јед ној од сво јих не из о став них све шчи ца: „А кад јед ном умрем, онај 
ко ји тре ба се бе да ис так не др же ћи го вор о ме ни, сва ка ко ће ре ћи да нас је на жа лост 
на пу стио нај бо љи струч њак да на шњи це за твр до крил це, на шта бих ја до дао: у не до-
стат ку до брих. Ма да сам све јед но нај ви ше во лео да во дим ду ге и ср дач не раз го во ре 
са со бом, у ти ши ни.“

Го сти тек тре ба да стиг ну.
И ке те ринг из су ши-ба ра са мо што ни је сти гао. Не ма ина че шта да се охла ди или 

под гре ва. Све је још про бра но за тиш је; све је чи сти бо нус на на кнад но дру же ње по-
во дом још јед ног, ето, ро ђен да на.

Та ко да је у ме ђу вре ме ну, зна чи, про на шла по да так из пр ве ре че ни це прет ход ног 
па су са, и та да се при се ти ла свих оче вих све шчи ца за ко је је од у век зна ла, али ко је је 
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тек не дав но по че ла да до би ја од свог та те из Ча ра па ни је на Но вом Бе о гра ду, кад је 
та та ко нач но ре шио да по гле да шта све др жи у га ра жи. Та та јој је тим по во дом при знао 
ка ко се пре ми шљао да ли тре ба да јој про сле ди све те спи се ко је се ти чу нај лич ни јих 
осе ћа ња ње не мај ке, ње го ве без у слов но во ље не су пру ге, али је он да до шао до за-
кључ ка да ње на де ца, тј. уну ци ње го ве во ље не, са да већ по кој не су пру ге, има ју пра во 
да зна ју све сво је ко ре не. Ту де цу то све ску па мно го и не по га ђа, јер, сре ћом, де ца кô 
де ца. Не ка де ца чак ни ту сре ћу не по ка зу ју.

Ње на де ца не по ка зу ју ни кад ни су увек срећ на. А са да су и са ма та мо. Не где.
Ка ко би ло, нај те же је за и ста то раш чи шћа ва ње га ра жа, по дру ма, ке са и дру гих 

ди ско ва по ко ји ма да нас скла ди шти мо сво је жи во те. Га стон Ба шлар је и сам не што 
на пи сао о то ме, го во ре ћи о пот кро вљи ма, по дру ми ма и оста лим под све сти ма.

Као и мно го пу та ра ни је, па и док је це лим пу тем тра га ла за бит ним огле да ли ма, она 
је отво ри ла ону књи гу Ра до сни цу ко ја јој је ипак у ста ну, а у ко ју је ње на мај ка упи са ла, 
по ред да ту ма из би ја ња пр вог зу ба или, још пре то га, да тум ње ног пр вог ави он ског 
ле та са не пу них ме сец да на, и шта је отац по же лео у ве зи с њом: да бу де по све ће на 
оно ме што во ли да ра ди а да, и не обра ћа ју ћи па жњу на то, с ла ко ћом ура ди и оно што 
се ура ди ти мо ра.

Ро ђен дан ских го сти ју и да ље не ма, а она је у скло пу оног по да тка ве за ног за оца 
ус пе ла да про чи та и ка ко је тај твр до кри лац тек не дав но про на ђен у збир ци ко ја се 
на ла зи у чу ве ном му зе ју још од 1959, ка да је ње на мај ка, на и ме, ве ле леп ну збир ку 
по ве ри ла ово вре ме ном хра му на у ке, сма тра ју ћи да ће у том ва шинг тон ском му зе ју 
при род них на у ка бо ље бри ну ти о из у зет но осе тљи вим бу ба ма и кад су већ мр тве – кад 
ће их дру ги ин сек ти још и же шће на па да ти и те мељ но из гриц ка ти – не го Ин сти тут 
Ми гел Ли љо у Ту ку ма ну, где је уза све про жди ру ћу вла гу и мај ка ра ди ла на сво јим ни жим 
гљи ва ма. Отац јој је у том ин сти ту ту већ та да и де кан био, с ма њим бро јем го ди на него 
што је број ка тар зич ног по гла вља Кор та са ро вих Шко ли ца, ре ци мо, или го ди на ко јих 
је ње му са мом би ло кад је с три де сет шест оти шао оне но ћи док је она на по кон и уве-
че чи та ла стри по ве код Пин чи те, ма да, исти ни за во љу, ти су стри по ви би ли скроз без 
ве зе, ина че би је де да и на њих прет пла тио. Код Пин чи те, оно, рат зве зда; не ка кав 
Су пер мен; па ук ко ји, уме сто осам, има шест но гу...

Три да на пред њен де ве ти ро ђен дан отац јој је оти шао, али не на још јед но ис тра-
жи вач ко пу то ва ње. Оти шао је на још је дан пре ла зак. А она је по ла ве ка ка сни је, док 
је че ка ла те сво је го сте по во дом још јед ног ро ђен да на, на шла по да так о бу би ко ја је 
слу чај но про на ђе на у Смит со ни ја ну, ко јем је мај ка по ве ри ла оче ву збир ку, и то от при-
ли ке на кон исто то ли ко ве ко ва ко ли ко ни му зеј не ма пој ма о се би. Јед на при ље жна 
на уч ни ца са мо што ни је па ла са сто ли це кад је код Chri so me li dae од јед ном про на шла 
бу бу ре да ве ли чи не ми ли ме тар и жи лет, боч но, ко ја све ме ња из осно ве, и то већ по-
чев од сво је пот пу но дру га чи је, аси ме трич не или, још уби тач ни је а без пре се да на, 
је ди не ан те не. Про на шла ју је да ка же мо са свим слу чај но или, у ства ри, гре шком на 
гре шку. Јер слу ча ја не ма ни у при ро ди, а ни ме ђу гре шним љу ди ма као ње ним са став-
ним де лом: про на шла ју је са свим нео че ки ва но, по што је да ле ко се жна бу би ца свих 
ових ео на и нео на би ла по гре шно а мо жда и ни ка ко за ве де на у већ спо ме ну том све-
ти ли шту на у ке, стру ке, ми сли.
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Но во вре ме на ен то мо ло ги ца се ипак не ка ко по вра ти ла од ви ше стру ког за пре па-
шће ња. Ио на ко смо сви ми не ка кве бу бе. До вољ но је да се бе по гле да мо ако се тек 
ма ло из диг не мо из над соп стве ног тла.

А кад је та ен то мо ло ги ца до шла к се би, ипак се по тру ди ла да по да так ко ји бит но 
за ди ре у оп ште при хва ће ну те о ри ју ево лу ци је уред но про сле ди да ље. Ту су са да и 
те ку ће ИТ. Та ко да је си ћу шна Cac hi por ra ex tre ma glo bo sa да нас ока че на и на јед ном од 
зва нич них сај то ва чу ве ног све ти ли шта: 

http://smith so ni an sci en ce.org/2011/02/billy-club-le af-be e tle-ha s -been-hi ding-in -smith-
so nian-col lec ti ons-sin ce-1959/

Мо ра ће и сам да се по тру ди сва ко ко бу де и без за пла вље ног лин ка по же лео да 
до ђе до тог твр до крил ца о ко јем се јед на на ша књи жев ни ца, скло на про бо ји ма по ми-
ња них тех но ло ги ја, али и до бром ста ром гла му ру, већ из ја сни ла у јед ном при ват ном 
меј лу: Па то је нај ре ђи дра ги ка мен, јер је гла дак а жив, за и ста не про це њив!

За свог крат ког ве ка њен отац је ви ше во лео да во ди те при ја тељ ске, те не на пад не 
раз го во ре са со бом.

По том су јој го сти нај зад сти гли и он да су сви за пе ва ли: Да нас нам је ди ван дан, 
ди ван дан, да нас нам је твој ро ђен дан. А и ја сам као и она пе ва ла. Јер смо се још јед-
ном сви оку пи ли за, опет, не ки ро ђен дан.

(Од ло мак из ру ко пи са ро ма на са ста вље ног из од ла га них или/и  
не на пи са них при ча под на сло вом Сед мо ли це мо је јед ни не)


